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In memoriam Anders Ahlqvist  
(1945-2018)

O p 23 augustus 2018 is Anders Ahlqvist 
onverwacht overleden als gevolg van een 
ongelukkige val tijdens een verblijf in zijn 

geliefde buitenhuis bij Helsinki in Finland. Hij is 73 
jaar oud geworden. Anders was tien jaar bescherm-
heer van de Stichting, van 1996 tot 2006, en nam de 
leerstoel Keltisch van de Universiteit Utrecht enkele 
jaren waar in de periode tussen het emeritaat van 
Doris Edel in november 2001 en de aanstelling van 
Peter Schrijver in september 2005. Gedurende zijn 
carrière was hij ook voorzitter van het bestuur van 
de School of Celtic Studies in het Dublin Institute 
for Advanced Studies, president van de Societas 
Linguistica Europaea, en president van de Henry 
Sweet Society for the History of Linguistic Ideas. 
Finland eerde hem in 1999 met het Ridderkruis eerste 
klasse in de Orde van de Witte Roos.

Anders Ahlqvist werd in 1945 in Stockholm geboren, 
maar had de Finse nationaliteit. Hij leefde als kind tien 
jaar in Egypte, en ging naar school bij de Franse Zus-
ters in Caïro – dit verklaart dat hij niet alleen vloeiend 
Zweeds, Fins, Engels en Modern Iers sprak, maar ook 
Frans. Als lid van de Zweeds-sprekende minderheid in 
Finland ging hij naar een Zweeds-sprekend gymnasium 
in Helsinki. In 1963 won hij een nationale schoolquiz, en 
mocht hij een reis ondernemen naar een bestemming 
naar keuze. Het werden de Aran Islands, in het westen 
van Ierland, waar de bevolking nog Iers spreekt. Zijn 
universitaire studie Klassieke Talen volbracht hij aan 
de Universiteit van Helsinki, maar hij volgde ook col-
leges aan University College Dublin in 1969, en kwam 
uiteindelijk in Edinburgh bij Kenneth Jackson terecht. 
Hij promoveerde daar in 1974 met zijn dissertatie The 
history of the adverb in Irish. Ook ontmoette hij daar 
zijn latere vrouw Judith, die afkomstig was uit Dunedin 
in het zuiden van Nieuw-Zeeland.

In de jaren zeventig verschenen ook zijn eerste publica-
ties in gezaghebbende tijdschriften zoals Ériu, Zeitschrift 
für celtische Philologie en Celtica, en het aantal zou 
uiteindelijk oplopen tot ruim honderd. Het betreffen 
vaak korte artikelen van rond de vijf pagina’s, waarin 
een aspect van het Oud- of Middeliers wordt uitgelicht, 
of van een tekst zoals Audacht Morainn of Auraicept na 
nÉces. Daarnaast was hij (mede-)redacteur van tiental-
len Festschriften, vaak voor invloedrijke collegae, en 
bundels, niet zelden naar aanleiding van bijeenkomsten 
die hij zelf opzette of mede organiseerde. Ook in de 
periode vlak voor zijn overlijden was hij nog artikelen 
voor een nieuw Festschrift aan het redigeren.

In 1976 werd Anders aangesteld als docent aan University 
College Galway, waar hij in 1993 professor Oudiers werd. 

Hij bleef echter ook zijn band met Finland onderhouden. 
Vanaf 1979 was hij docent aan de afdeling Algemene 
Linguïstiek aan de Universiteit van Helsinki, waar hij 
colleges Oudiers en Sociolinguïstiek gaf. Hierdoor 
werd een hele nieuwe generatie keltologen in Finland 
gevormd. Dit leidde in 1990 tot de oprichting van de 
Finnish Society for Celtic Studies, waarvan Anders tot 
1995 voorzitter was.

Na het overlijden van Maartje Draak in november 1995 
werd Anders in 1996 de nieuwe beschermheer van de 
Van Hamel Stichting. Dit gebeurde op voorspraak van 
zijn goede vrienden Rijcklof Hofman en Bernadette 
Smelik. Het tekent hem dat hij dit niet alleen aanvaardde 
maar ook frequent aanwezig was bij activiteiten van 
de Stichting zoals het Keltisch Colloquium of de Van 
Hamellezing. Dit betekende vaak dat hij van Galway of 
Helsinki heen en weer reisde, of op doorreis was, want 
hij reisde veel. Hij bekostigde dit allemaal zelf, met ook 
vaak een borrel of etentje achteraf.

Anders was altijd onberispelijk gekleed – met een voor-
liefde voor donkerblauw en roze – en altijd een gen-
tleman. Af en toe een whiskey of een sigaar, een man 
die rustig van het leven genoot en met zijn vriendelijke 
persoonlijkheid en zachte humor in elk gezelschap thuis 
was. Hij stond het bestuur met raad en daad bij en gaf 
de Stichting internationaal cachet. Dit leidde er ook 
toe dat hij enkele jaren de leerstoel Keltisch waarnam, 
en ook colleges gaf. Het verdelen van zijn taken tussen 
Galway en Utrecht moet hem veel tijd en energie heb-
ben gekost, maar hij beklaagde zich daar niet over. Zijn 
onbaatzuchtige aanwezigheid als hoogleraar hield de 
opleiding in deze cruciale fase verankerd in de faculteit 
en de universiteit. Zowel Stichting als opleiding zijn 
Anders daarom grote dank verschuldigd voor wat hij 
voor de keltologie in Nederland heeft betekend.

In 2005 verschenen er maar liefst twee Festschriften ter 
ere van zijn zestigste verjaardag. Op initiatief van Ca-
miel Hamans, Rijcklof Hofman en Bernadette Smelik 

 5 Leni van Strien en Anders Ahlqvist (VHL, 22 nov 2010)
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Artikelen

bracht uitgeverij De Keltische Draak A companion in 
linguistics uit, met daarin 29 artikelen van vrijwel alleen 
buitenlandse auteurs, velen voortrekkers op de vakge-
bieden waar hij zijn hart aan had verpand – keltologie, 
algemene taalkunde en geschiedenis van de taalkunde. 
Het tweede deel van het jaarboek Studia Celtica Fen-
nica was ook aan Anders gewijd, met als titel Essays 
in honour of Anders Ahlqvist. Het bevat onder meer 
de tekst van de eerste Anders Ahlqvist Lecture. Deze 
uitgaven vielen ook samen met zijn emeritaat, maar 
Anders bleef zich inzetten voor de keltologie, nu vanuit 
zijn nieuwe thuisland Australië. Hij verkreeg daar een 
aanstelling als hoogleraar aan de Universiteit van Sydney, 
en ging onvermoeibaar door met publiceren – in 2013 
zag zijn Grammatical tables for Old Irish (Sydney, 2013) 
het licht. In hetzelfde jaar werd hij wederom geëerd 
met een bundel: The land beneath the sea: essays in 
honour of Anders Ahlqvist’s contribution to Celtic studies 

in Australia (Sydney, 2013). De titel zegt al genoeg over 
hoe belangrijk hij voor de keltologie in Australië was 
geworden. Maar ook al verbleef hij aan het andere eind 
van de wereld, dit weerhield hem er niet van om nog 
regelmatig Europa te bezoeken. In 2010 gaf hij de Van 
Hamellezing, georganiseerd door zowel de Stichting als 
de opleiding, getiteld ‘Van Hamel on Anglo-Irish syntax’. 
Hierin besprak hij Van Hamels artikel ‘Anglo-Irish syntax’ 
in Englische Studien 45 (1912), pp. 272-292.

Met Anders’ overlijden verliest het vakgebied iemand die 
zich altijd inzette om de keltologie te stimuleren en te 
ondersteunen, maar het nooit nodig vond om zelf op de 
voorgrond te treden. Hij zal door velen gemist worden.



BART JASKI, MET DANK AAN RIJCKLOF HOFMAN

A R T I K E L :  L I T E R AT U U R

Crónán: Raadsels rond een archaïsche 
zangwijze

BEN DIJKHUIS

C rónán was een manier van vocale muziekbe-
oefening in voornamelijk het oude Ierland. 
Tegenwoordig kan het als een ‘dode’ vorm 

beschouwd worden, met veel onzekere en raadsel-
achtige aspecten. In dit artikel zal ik, aan de hand 
van hetgeen dat in diverse bronnen is geschreven, 
een tipje van de sluier proberen op te lichten.1

Uit 12e eeuwse bronnen valt op te maken dat de crónán als 
muzikale kunstvorm reeds in de 6e eeuw in Ierland werd 
uitgevoerd. In een veel latere periode, namelijk in de 18e 

en 19e eeuwse literatuur, blijkt dat er een diversiteit aan 
verklaringen en definities wordt gegeven. Zo spreekt men 
van een monotoon gezang, vocaal gemurmel, gebrom, 
een spinnend geluid (als van een kat) of geruis, maar 
ook als een vocale drone. De Schotse piper en musi-
coloog Francis Collinson filosofeert met betrekking tot 
het vocale drone-geluid, met een verwijzing naar dord 
fian (dord, dordán= Iers: drone), een monotoon signaal 
voor het verzamelen van de manschappen uit de tijd 
van de mythologische krijgers Fionn en Ossian (Col-
linson 1975: 67-68).

De Ierse filoloog en historicus Eugene O’Curry (1794-1862) 
beschreef aan de hand van enkele middeleeuwse bron-
nen een aantal termen die op crónán betrekking hebben. 
Zo wordt over een eenstemmige uitvoering gesproken, 
maar is er ook een beschrijving dat de uitvoerders (cró-
nanaighe) eveneens een vorm van koorzangtechniek 
(corus cronáin) ten gehore konden brengen. O’Curry 

opperde overigens dat 
de term corus cronain 
synoniem zou zijn met 
de Oudierse term aidb-
si (aidhbhsi) en met de 
Schotse term cepóg. In 
ieder geval valt uit de 
verschillende bronnen 
af te leiden, dat er be-

wijs is dat de crónán met gezongen elegieën (caointe) 
en met slaapliederen (lullabies, suantraí) in verband 
gebracht kan worden.

De uitvoering
De zangtechniek zelf, wordt door O’Curry beschreven als 
een keelklank als ‘het spinnen van een kat’ en wordt in 
de woordenlijst van zijn ‘On the Manners and Customs 
of the Ancient Irish’ als volgt omschreven (O’Curry 1873: 
549, 565): ‘Cronán [a sort of musical purring], a throat 
accompaniment without words; it was also called Aidbsi 
in Ireland, and Cepóc in Scotland.’

Verder geeft hij aan dat het juiste effect alleen plaats-
vindt als de crónán door een koor wordt uitgevoerd 

 6 Eugene O_Curry 
(1794-1862). Portret 
door een onbekende 
fotograaf.
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(O’Curry: 375):  ‘Cronán or purring, comments in the 
chest or throat, on a low key, and rising gradually to 
the highest treble. It must, too, to have any effect, have 
been sung by a multitude; and there cannot be much 
doubt but the Irish funeral cry, as it is called, of our 
times is a remnant.’

Over de aard van de zangtechniek kan men alleen 
steunen op de overlevering van ooggetuigen. Eugene 
O’Curry zegt zelf ooit getuige van een crónán-uitvoering 
te zijn geweest en geeft duidelijk aan dat het Engelse 
woord crooning (van to croon, neuriën of zachtjes zingen) 
er verder niets mee te maken heeft. Hij zegt hierover 
(O’Curry: 246-247):

‘Many of our popular writers speak of an old woman 
“ croning” [sic] in the corner ; they mean by this that 
she is humming some sort of a tune. The word “cro-
ning”, however, is a misapplied and shortened form 
of “cronaning”, which is an Anglicised way of saying 
that she was singing a Crónán, which, as I have just 
said, was not humming, but a kind of purring.’ 

‘I have, myself, often heard with pleasure this Cronán, 
or throat accompaniment, without words, performed 
to old Irish dirges; and I very well know how it was 
produced, and could even attempt an imitation of 
it. But, I have never heard the Cronán fully sung in 
concert; and I have known only two men who were 
proficients in it…….’ 

Er zijn meerdere soortgelijke verwijzingen met betrekking 
tot de uitvoering van de crónán in het verzamelwerk Early 
English Poetry, Ballads. De redacteuren verwijzen in hun 
notities naar een verklarende woordenlijsten in de Irish 
Hudibras (1689) en een Iers-Engels woordenboek (1768)
(Payne Collier 1842: Notes 29-30):

Cronaan is explained in the glossary to the Irish Hu-
dibras as a song: 
‘But sing dyself the sweet Cro-naan.’ 

At an Irish wake: 
‘some laugh, some weep; 
Some sing Cronans, and some do sleep.’ 
Cronán, the base in music; crónán iáchdarchanus, 
cantus-bassus. 
Cronán, any dull note; also the buzzing of fly or other 
insect.’ 

Daarnaast maakt men melding van de volgende versregels 
(1719), met de crónán als slaaplied (Payne Collier: 8):

‘When Night comes on to pleasing Rest you go, 
Lull’d by the soft Cronaan, or Sweet Speck show 
When Kircher’d Sheelah strains her warbling throat, 
In tuneful Hum, and Sleeps upon the Note.’ 

Joseph C. Walker (1761-1810) duidt in zijn ‘Memoirs of the 
Irish Bards’ (1786) het woord crónán als een woordsa-
menstelling (Walker 1786: 89):

‘CORNAN or CRONÁN, a word formed of cor music, and 
an or anan a base. They had also another instrument 
of a similar nature named, IACHDAR-CHANNUS, which 
was the Latin Cantus Bassus.’ 

Walker citeert verder uit de ‘Collectanea De Rebus Hi-
bernicis’ no. 13 van Charles Vallancy (1721-1812):

‘At this day, a tune hummed in a low key, is called a 
Cronán in many parts of Ireland: and the monotonous 
purr murmurred by a cat, while watching for her prey, 
is also so named. The Irish Cronán seems to answer 
to the English Drumble. ‘ 

Middeleeuwse vermeldingen van de crónán
De eerste 12e eeuwse tekst die hier ter sprake wordt 
gebracht is getiteld Amra Choluim Chille (de lofrede ter 
ere van St. Colum Cille) door dichter en ollamh Dallán 
Forgail (St. Dallan, ca. 530 – 598) in Lebor na hUidre.2 
Hierin staat een verwijzing naar een bijeenkomst in 
Drom-Ceata (Druim Ceta),3 die in ca. 575 n.Chr. plaats-
vond. Deze was bijeengeroepen door de Ierse hoge 
koning Aedh Mac Ainmire († ca. 594), waar ook St. Colum 
Cille (St. Columba, 521-597) aanwezig was. Er was ook 
een koor dat een lofrede aan St. Columba ten gehore 
bracht door het zingen van aidbsi. Het onderstaande 
fragment is getranscribeerd en naar het Engels vertaald 
door de Ierse taalkundige John O’Beirne Crow (O’Beirne 
Crow 1871: 40-41):

‘Aidbsi is the name of the music, or of the cronan most 
of the men of Eriu used to perform that time, whatever 
they would sing together: and it is through that music, 
which the men of Eriu made for Colum Cille in the great 
convention of Druim Cetta, pride of mind grew in him. 

 
Het volgende citaat uit de ‘Voorspraak’ van Amra Choluim 
Chille (O’Beirne Crow: 10-11):

‘Blackbirds beside swans, ounces beside masses, 
Forms of peasant women beside forms of queens, 
Kings beside Domnall, a murmur [dord] a chorus [aidbsi] 
A taper beside a candle a sword beside my sword.’ 

Het ten uitvoer brengen van de crónán had bizarre 
gevolgen. Prompt verscheen een massa aan demonen 
boven de heilige, waarop deze het gezang liet stoppen 
met de mededeling dat een lofrede, die als een zegening 
wordt opgevoerd, pas na de dood van de betrokkene 
gecomponeerd mocht worden (O’Beirne Crow: v). Het 
geloof in een magische uitwerking is hier onmiskenbaar.

 8 De Ierse transcriptie van ‘Amhra Choluim Chille’ uit 
Lebor na hUidre door J. O’Beirne Crowe
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De tweede middeleeuwse bron, mogelijk in de 12e eeuw 
opgetekend, is een satire op de bardische orde geti-
teld Imtheacht na Tromdhaimhe of ‘The Proceedings of 
the Great (bardic) Institution’ uit ‘Leabhar Mac Carthaigh 
Riabhach’.4 In 1890 verscheen een vertaling hiervan door 
de Ierse schriftgeleerde Owen Connellan (1797-1871). Het 
verhaal zou zich afspelen tijdens een bijeenkomst aan 
het hof van Guaire, koning van Connacht, na de dood 
van de hiervoor reeds genoemde ollamh Dallán Forgaill, 
waarvoor een waardige opvolger werd gezocht. Het was 
Seanchán Torpes van Connacht die in deze functie ge-
kozen werd. Na de misdragingen van de volgelingen van 
Seanchán, riep Marbhan (Marvan), de broer van Guaire 
een bezwering over hen uit. De satire rekent feitelijk af 
met de onbeschaamdheid en arrogantie van de leden 
van de bardische orde. Het onderstaande fragment is 
uit Owen Connelans vertaling, wat ik de lezer niet wil 
onthouden (Connellan 1800: 91-93):

‘True,’ said Shanchan, ‘and art thou Marvan the swi-
neherd, chief prophet of heaven and earth?’ ‘I am, 
indeed,’ replied Marvan. ‘What is thy pleasure?’ asked 
Shanchan. ‘I heard,’ replied Marvan, ‘that every person 
gets his choice of music or of arts from you, and I am 
come to ask my choice of the arts.’ ‘You shall obtain 
that,’ said Shanchan, ‘ if you can show your relationship 
to the arts.’ ‘I can do so,’ said Marvan, ‘namely, that 
the grandmother of my servant’s wife was descended 
from poets.’ ‘You shall obtain your choice of the arts, 
though very remote is your connection with them,’ said 
Shanchan, ‘and say what art is it you prefer.’ ‘I desire 
no better at present than as much Cronan as I like,’ 
says Marvan. ‘It is not easier for these to perform any 
other art for thee than that,’ says Seanchan. 

The Cronan performers came to them, thrice nine was 
their number, and they wished to perform the regular 
Cronan. That, however, was not what Marvan desired, 
but the bass [or hoarse] Cronan; and the reason he 
chose that was, in the hope that they might break 
their heads, feet and necks, and that their breathing 
might the sooner be exhausted by it than by the re-
gular Cronan. 

The three nines were singing the Cronan after that 
manner; and, whenever they wished to stop, it was 
then that Marvan would say— ‘Give us as much of the 
Cronan as we desire in accordance with your promise.’ 
The three nines soon became exhausted, and Marvan 
again desired that more of the Cronan should be sung 
for him. Nine of them, who were inefficient, only ans-

wered to his call, and these continued a shorter time 
to sing it than the three nines previously; and Marvan 
said —’Perform as much Cronan as we desire.’ 

Uit dit gedeelte valt op te maken dat de leden van 
bardische orde niet in staat waren om een crónán op 
fatsoenlijke wijze uit te voeren, in ieder geval niet 
zodanig dat het naar de zin van Marbhan was. Het zou 
zomaar kunnen zijn dat dit uiteindelijk de arrogantie 
van deze lieden logenstrafte, mogelijk omdat de crónán 
kennelijk een onderdeel van de Ierse volksmuziektraditie 
was, waarvoor de geschoolde musici van de bardische 
bovenklasse gewoonlijk hun neus ophaalden.

De  crónán   in Buntings ‘Ancient Music of 
Ireland’
In zijn Ancient Music of Ireland, een verzamelwerk van 
de Ierse musicus en muzieknotulist Edward Bunting 
uit 1840, staan eveneens verwijzingen naar crónán. We 
komen deze echter in twee hoedanigheden tegen: als 
een vorm van een gezongen lamentatie, maar eveneens 
als een naamsaanduiding van twee bassnaren van 
de harp. De harpterminologie die Bunting hier heeft 
aangewend, heeft mogelijk wortels in de oude Ierse 
harptraditie en is mogelijk gebaseerd op de autoriteit 
van de traditionele harpisten uit zijn tijd, waarmee hij 

 5 De Ierse transcriptie uit Lebor na hUidre uit 
‘Voorspraak’ door J. O’Beirne Crowe.

 8 Edward Bunting (1773-1843) door een 
onbekende tekenaar.
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6

contact had. Er zijn in Buntings werk drie vermeldingen 
van de crónán, met betrekking tot Ierse eigennamen van 
enkele bassnaren van de diatonische harp:5

• Crónán íochtar-chanus (‘Lowest note’), dat is de C1 
in het contra-octaaf, de laagste toon van de harp. 

• Crónán (‘Drone bass’), de toon G1 in het contra-
octaaf, een kwint boven de crónán-íochtar-chanus. 
De drone-bas bevindt zich een octaaf onder de ‘sis-
ters’ (caomhluige, dit zijn de twee gelijk gestemde 
snaren G van het groot octaaf). 

• Freagrach (‘Response’), zijn harmonische octaafin-
tervallen, waarvan wordt vermeld dat deze voor alle 
octaven in de bas zijn toegestaan, behalve als de 
crónán erbij betrokken is. 

In hetzelfde werk van Bunting treft men slechts één 
voorbeeld van een crónán aan, dat is aangeduid met 
de air ‘Ballinderry and Cronan’. Bunting toont in zijn 
1840-collectie twee versies: een eenvoudige versie 
(Bunting 1840: Notices 90) en een overdreven geharmo-
niseerde bewerking in de hoofdcollectie (Bunting: 42). 
De laatste is zodanig opgesmukt dat de authenticiteit 
van het overdreven piano-arrangement in twijfel getrok-
ken moet worden. Bunting zegt hierover het volgende 
in zijn voorwoord (Bunting: 8):

“Of this class [ancient Irish music], the one to which 
the Editor attaches most importance, is the air called 
‘Ballinderry’, which, although now sung in English 
words, in the counties Down and Antrim, bears un-
equivocal marks of a very high antiquity, and at the 
same time possesses the extraordinary peculiarity of 
a very nearly regular bass called the Cronan, running 
concurrent with the melody through the entire com-
position ....... the Irish of their time had a knowledge 
of counterpoint, or music in consonance...”

Verder (Bunting: 88):

“The cronán or chorus, which imparts its great pecu-
liarity to the piece, will be found to form a tolerably 
perfect bass, except in the last bar, which wants the 
cadence to make it complete. It has been favourite 
performance from time immemorial with the peasantry 
of the counties of Down and Antrim, the words being 
sung by one person, while the rest of the party chant 
the cronan in consonance. There are several other Irish 
airs with a similar chorus, but the Editor has not suc-
ceeded in finding any other in which the cronan forms 
a bass, or harmonizes with the air, as it does in this.” 

Het onderstaande voorbeeld is gebaseerd op het originele 
veldmanuscript van Bunting (O’Sullivan; Ó Súilleabhan 
1983: 11-13, 17, 86), met als reden om de storende toe-
voegingen van de piano-arrangementen te omzeilen. 
In het originele manuscript staat de hoofdmelodie van 
Ballinderry gescheiden van de crónán-baslijn, maar 

zijn in het onderstaande voorbeeld, op aanwijzing van 
Bunting, boven elkaar gezet. Opvallend is de polyfonie 
van nauwe toonintervallen, zoals secunden, tertsen, 
kwarten en kwinten. 

De muziek van dit stuk is in feite een schrijnende vermen-
ging van twee muzikale culturen. Zo is de tekst (hier niet 
genoteerd) en de hoofdmelodie typisch Engels, terwijl 
de lamenterende crónán een traditionele klaaguiting 
in het Iers is: ‘och-ón’ (‘helaas’, ‘ach’), een ‘roep’ of ‘cry’ 
die men bij een zogenaamde caoineadh aantreft. Dat 
er sprake is van een Engels tekst- en muziekidioom is 
verklaarbaar uit het feit dat het Noord-Ierse gehucht 
Ballinderry (Ct. Derry/Louth) reeds lang onder Engelse 
invloed staat.6

Discussie
Over de vocale techniek van de crónán kan gezegd worden 
dat deze onmiskenbaar vanuit de stembanden moet zijn 
voortgebracht en wel zodanig dat er een intrinsiek geluid 
ontstaat dat aan het spinnen van een kat doet denken. 
Mogelijk kan dit duiden op een tremolerende, trillende 
of vibrerende zangtechniek. Een vibrerende zangtechniek 
blijkt sinds de middeleeuwen op het Europese vasteland 
gedocumenteerd te zijn. In de 16e eeuw bleek het als 
versiering in de mode te zijn geweest. Het is beschreven 
(1592) dat er minstens één zangschool bestond die de 
techniek continu in de zang toepaste (New Grove 2001, 
deel 26: 524). Het blijft echter een raadsel of de crónán-
zang was aangeleerd of dat er een natuurlijke gave van 
stemgebruik aan ten grondslag lag. Niettemin blijven veel 
onduidelijkheden bestaan, vanwege de dubbelzinnig-
heid waarmee de term crónán wordt gedefinieerd: een 
vocale drone, een regelmatige baslijn, een herhalende 
basmotief, een wijze van koorzang, een zangtechniek die 
van laag naar hoog kon worden beoefend. Op basis van 
de bronnen kan men wel concluderen dat de crónán in 
de Ierse muziektraditie verbazingwekkend lang heeft 
standgehouden, maar gedurende de 18e en 19e eeuw, 
misschien ook wel eerder, een zeldzaamheid werd.

 8 Enkele namen van harpsnaren in Buntings ‘Ancient 
Music of Ireland’
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Tot besluit
De term crónán is één aspect dat betrekking heeft op 
lofzangen en lamentaties betrokken op het verlies van 
dierbaren. Een ander interessant feit dat zeer opmerkelijk 
is, is dat het dalende ostinatomotief D-C-Bes-Bes van 
de baslijn, waaruit de crónán van het Ballinderry-lied 
is opgebouwd, niet op zichzelf staat. Men kan het zelfs 
veelvuldig elders aantreffen bij andere inheemse mu-
ziekvormen van Ierland, Schotland, Wales en Engeland. 
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat er soms sprake is 
van toevalligheden, maar gezien dat dit motief vaak zeer 
herkenbaar aanwezig is, is het erg waarschijnlijk dat hier 
een archaïsche traditie aan ten grondslag ligt. Vooral 
als men bedenkt dat het motief zelfs herkenbaar is in 
vocale muziek op het Europese vasteland. Functioneel 
gezien, komt het voornamelijk voor bij lamentaties of 
elegieën, maar ook bij muziek die een rol speelt bij 
bepaalde rituelen of zelfs als waarschuwing bij krijgs-
handelingen (Dijkhuis 2018).

Het is in ieder geval wel gebleken dat dit kenmerkende 
ostinatomotief niet perse aan de muziekvorm crónán ver-
bonden hoeft te zijn. Het is eveneens niet noodzakelijk 
dat er één of andere harmonische vorm aan ten grondslag 
ligt, zoals dat in het stuk van Ballinderry het geval is.



1 De tekst van dit artikel is een bewerking van een eerdere 
online publicatie van de auteur, zie http://musicologie.
baloney.nl/main/vormen/vormen.cronan.htm

2 Drumble in de betekenis van ‘drone’. Zie: Samuel Johnson, A 
Dictionary of the English Language (Londen 1827); lemma DRU.

3 Book of Dun Cow, 12e eeuw, Royal Irish Academy (RIA) MS 23 
E 25. Zie ook de transcripties: https://celt.ucc.ie/published/
G301900.html resp. 774-778 en 327-333: aidbsi .i. corus cronain.

4 Book of McCarthy Reagh of Book of Lismore, RIA, MS 478, fol. 
144 a, 1–151 b. Zie ook: https://celt.ucc.ie/book_lismore.html.

5 Een diatonisch instrument, zo ook de middeleeuwse harp, 
is volgens een bepaalde toonschaal gestemd. Het is niet 
mogelijk om via een mechaniek, zoals dat bij de huidige 
‘Keltische harp’ of concertharp het geval is, om de snaren 
een halve toon te verhogen of te verlagen. Bunting (blz. 23) 
noemt de beroemde 30-snarige, metaalsnarige harp van 
het Trinity College in Dublin, als een mogelijk voorbeeld.

6 Deze plaats was gesitueerd nabij het huidige Noord-Ierse 
stadje Léim a’ Mhadaidh (Limavady, Ct. Derry).
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A R T I K E L :  G E S C H I E D E N I S

Het handboek van een priester
LARS NOOIJ

S tel je voor, je bevindt je voor een klein, ste-
nen gebouwtje te midden van uitgestrekte 
weilanden. Plots verschijnt er een man op 

het aarden landweggetje dat tussen de velden door 
naar het kerkje loopt. De man heeft er gezien de 
staat van zijn kleding al een flinke reis op zitten. 
Naast hem loopt een diaken, met wie hij in gesprek 
verwikkeld is. De twee zijn duidelijk met elkaar be-
kend. Even blijven ze stilstaan, terwijl de reiziger 
zijn mantel openslaat en aan de sluiting van een 
kleine leren boekentas aan zijn gordel frummelt. 
Hij trekt een klein handschrift tevoorschijn, bladert 
er kortstondig in en leest vervolgens op: fín iarum 
ar huisque hi caelech, id est déacht Críst ar a dó[e]
nacht (‘Vervolgens wijn op het water in de kelk, dat 
wil zeggen de goddelijkheid van Christus op zijn 
menselijkheid’.). De diaken knikt instemmend. De 
twee lopen verder, het boekje in de hand en knik-
ken je toe alvorens ze de kerk in verdwijnen. Het 
zal nog even duren, maar ze zullen dadelijk de mis 
voordragen. Het is immers zondag in Ierland en 
zelfs in deze landelijke streken is het Christendom 
zo tegen het begin van de negende eeuw goed en 
wel doorgedrongen.

Dat wil echter niet zeggen dat de geletterdheid hoog 
is, noch dat er in het boeren achterland permanent 
gewijde priesters aanwezig zijn. In plaats daarvan rei-
zen er ook geregeld priesters, soms alleen, vaak ook in 
kleine groepen, door het land om het pastorale werk te 
doen. De reiziger die je zojuist het kerkje in zag lopen is 
zo’n reizende priester. Het boekje dat hij tevoorschijn 
toverde, heeft hij zelf een tijdje terug geschreven en is 
ideaal voor zijn doeleinden. Het is klein, slechts zo’n 
vijftien bij twaalf centimeter groot en telt slechts een 
stuk of zestig bladen van stevig, maar zeker niet al te 
duur perkament. Het is een simpel, draagbaar boekje, 
met slechts een paar versierde pagina’s. Zéker geen 
pronkstuk! De priester beschouwt het dan ook vooral als 
een praktisch handboek, wat precies de teksten bevat 
die hij nodig heeft om de mis voor te dragen – zelfs 
als er in het kerkje waar hij deze week is geen verdere 
hulpboeken voor handen zijn.

De beste man zal dan ook echt niet verwacht hebben 
dat zijn eenvoudige handschriftje de tand des tijds zou 
doorstaan en vele eeuwen later door geleerden bestu-
deerd zou worden. Vermoedelijk moeten er destijds 
honderden, zo niet duizenden van zulke handboeken in 
omloop zijn geweest, maar die zouden het doorgaans 
niet overleven. Ze werden simpelweg opgebruikt en 
vervolgens weggegooid, of hergebruikt. Perkament 
was immers kostbaar en ook nuttig als de teksten die 
erop geschreven waren hun beste tijd gehad hadden. 
En toch bleef dit ene, specifieke boekje behouden. Het 

heet tegenwoordig het Stowe Missaal en ligt in de Royal 
Irish Academy in Dublin, waar het officieel genummerd 
is als RIA MS D ii 3 (Cat. nr. 1238). Wat maakt dit hand-
schrift nu bijzonder? En wat kan het ons vertellen over 
zijn eerste gebruiker?

Een uitzonderlijk handschrift
Eigenlijk is het in meer opzichten een gek boekje. Ver-
reweg de meeste Ierse handschriften uit de vroege 
middeleeuwen zijn namelijk niet in Ierland, maar op het 
vasteland van Europa bewaard gebleven. Vaak vinden 
we ze in kloosters, ooit gesticht door Ierse zendelin-
gen. Het gaat dan in de regel om manuscripten met 
teksten in het Latijn, waar door Ierse monniken tussen 
de regels in en in de marge veelal korte opmerkingen 
in het Iers bij zijn geschreven. We noemen dit glossen 
en deze geleerde Oudierse glossen vormen de basis 
van onze kennis van de Oudierse taal, zoals deze bij-
voorbeeld in Rudolf Thurneysens Grammar of Old Irish 
ge presenteerd wordt.

Het Stowe Missaal is een uitzondering. Allereerst is 
het boekje door vrijwel zijn hele bestaan heen in Ier-
land gebleven. We weten dit hoofdzakelijk dankzij het 
kostbare, metalen doosje waarin het tot zeer recent 
bewaard werd, en dat tegenwoordig als ‘The Stowe Mis-
sal Shrine’ in het National Museum of Ireland ten toon 
wordt gesteld, een paar straten verderop van de Royal 
Irish Academy. Het doosje is specifiek gemaakt om dit 
ene handschrift te bevatten, dat blijkt wel uit de zeer 
precies kloppende afmetingen. Op zowel de voor- als 
achterkant van het kistje staan inscripties: de namen van 
de opdrachtgever, de maker en enkele lokale heersers, die 
gepaaid dienden te worden. De namen vallen, ondanks 
enige beschadigingen, met zekerheid te koppelen aan 
personen uit de Ierse kronieken en daarmee kan het 
kistje gedateerd en gelocaliseerd worden. Het werd in 
het begin van de elfde eeuw vervaardigd in naam van 
de abt van het klooster van Lorrha in het noorden van 
County Tipperary. Uit de inscripties op de andere kant 
van het kistje blijkt dat het zo tegen het einde van de 
vijftiende eeuw nog altijd te Lorrha was, omdat het toen 
gerestaureerd werd – wederom in opdracht van de abt 
en met gebeden voor de lokale heersers. Zodoende 
weten we dat het handschrift gedurende de hele latere 
middeleeuwen in Lorrha geweest moet zijn.

Ten tweede, hoewel de meeste teksten in het handschrift 
in het Latijn geschreven zijn, bevat het ook enkele aan-
eengesloten stukken Oudiers proza. Toegegeven, deze 
teksten zijn vrij kort, maar wel sluitend. En daarmee 
biedt het Stowe Missaal ons iets vrij unieks: op zichzelf 
staande teksten in het Oudiers, in plaats van de direct 
met een Latijnse hoofdtekst samenhangende zinnetjes 
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en woordjes die glossen kenmerken. Nu denkt u mis-
schien, waarom is dit zo bijzonder? Er zijn immers tal 
van langere Oudierse teksten bewaard gebleven. Zo zijn 
er wetsteksten zoals Críth Gablach, de oudere delen 
van de kronieken (vanaf ongeveer de tweede helft van 
de achtste eeuw) en verscheidene lange prozateksten, 
waaronder de beroemde Táin Bó Cúailgne uit de Ul-
stercyclus. Het nadeel van al deze teksten is echter dat 
ze niet in contemporaine handschriften bewaard zijn 
gebleven. Dat wil zeggen, de handschriften waarin we 
ze terugvinden zijn kopieën van kopieën en daarmee 
veel later dan de teksten zelf. Dit maakt het steevast 
moeilijker om te bepalen wat hun oorspronkelijke vorm 
moet zijn geweest; immers, een twaalfde-eeuwse kopiist 
sprak zelf geen Oud-, maar het jongere Middeliers en 
zal de tekst – deels onbewust – tijdens het kopiëren 
gemoderniseerd hebben. Bovendien sluipen er door 
het kopieerproces simpelweg onvermijdelijk foutjes 
in de tekst, die er nu niet altijd even makkelijk meer 
uit te halen zijn.

Het Stowe Missaal behoort daarentegen tot een vrij klein 
groepje oude handschriften wat uit de Oudierse periode 
zelf (ca. 600-900 n. Chr.) stamt. Deze Oudierse periode is 
de tijd waarin men voor het eerst grootschalig in het Iers 
begon te schrijven. Zodoende geldt voor handschriften 
uit deze tijd dat ze simpelweg minder ver verwijderd 
waren van de tijd waarin de teksten die ze bevatten 
voor het eerst geschreven werden. In de regel – en dit 
geldt ook voor de teksten in het Stowe Missaal – gaat 
het nog steeds om kopieën, maar de taal van de kopiist 
zal nog niet veel anders zijn geweest dan die van de 
tekst die hij overschreef. Dit maakt dergelijke bronnen 
bijzonder waardevol voor ons begrip van de Oudierse 
taal; ze zijn immers vrij van jongere invloeden die er 
tijdens het kopieerproces ingeslopen kunnen zijn. En 
het is dan vrij bijzonder om temidden van hoofdzake-
lijk glossen ineens op een viertal prozateksten in het 
Oudiers te stuiten in één van de oudere handschriften.

De teksten en de schrijfhand
Het is ondertussen hoog tijd om het eens te hebben 
over wat onze reizende priester nu precies aan teksten 
in zijn handboekje had staan. Het handschrift opent 
met een elftal bladen in een verder onbekende hand, 
die zichzelf Sonid noemt en die in kleine letters allerlei 

stukken uit het Evangelie volgens Johannes neerschreef. 
In totaal gaat het om ongeveer de helft van het Evangelie, 
waarbij de schrijver geregeld halverwege een zin stopte 
en oversprong op een ander vers. De precieze motivatie 
van de keuze om bepaalde hoofdstukken en verzen weg 
te laten is nog altijd onduidelijk. Het lijkt er hoe dan 
ook op dat dit het oudste deel van het handschrift is, 
aangezien de laatste bladzijde ervan versierd is met 
een portret van de evangelist zelf dat qua omvang en 
kleurenschema nauw overeenkomt met de versiering 
van de eerste pagina van de rest van het missaal, maar 
juist afwijkt van de versiering op het eerste folium van 
het Evangelie. Vermoedelijk is het portret dan ook aan 
het oudere evangelieboekje toegevoegd toen de eerste 
pagina van de rest van het missaal geschreven werd.

Na het Evangelie volgt in het Latijn de misdienst. Hierin 
kan de priester vinden welke handelingen hij tijdens 
de dienst uit diende te voeren, welke gebeden en lie-
deren er aangeheven konden worden en welke heiligen 
er herdacht konden worden. Dat dit stuk ook tijdens 
de mis zelf gebruikt moest worden, blijkt uit het grote 
schrift waarin het geschreven werd, ditmaal door de 
anonieme hoofdhand van het handschrift, die ik zelf, 
zoals ik dadelijk nader uit zal leggen, identificeer met 
onze reizende priester. In tegenstelling tot de eerste en 
laatste delen van het handschrift moest de tekst hier 
duidelijk leesbaar zijn, ook als men druk bezig was een 
mis voor te dragen. Na de dienst volgen teksten om te 
dopen, de ziekenzalving en de laatste sacramenten. 
Hiermee had de priester in wezen alles wat hij nodig 
had om zijn pastorale werk te doen in de streken die hij 
aandeed. Ook deze latere teksten zijn in groot schrift 
geschreven, wederom door de hoofdhand. Gegeven 
de aanwezigheid van deze aanvullende teksten, is het 
manuscript eigenlijk eerder een sacramentarium dan 
een missaal, maar gegeven de gevestigde naam van 
het boekje als ‘Stowe Missaal,’ zal ik hier nu niet verder 
over wedijveren.

Tegen het einde van het handschrift staan nog enkele 
Ierstalige teksten, geschreven in een veel kleinere hand, 
die met minder zorg schrijft. De eerste en verreweg de 
langste tekst is wat we nu het Ierse Traktaat over de mis 
noemen, een theologische tekst waarin de handelingen 
van de mis kort worden benoemd en vervolgens uit-
gelegd. Dit was dan ook de tekst waar de priester aan 

 8 Folium 65 verso (v.a. regel twee) ...Fín íarum arhuisque hicælech .i. déacht críst ara dó[e]nacht...
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het begin van dit artikel tegen de diaken uit citeerde: 
“Vervolgens wijn op het water in de kelk, dat wil zeggen 
de goddelijkheid van Christus op zijn menselijkheid.” 
Met tal van zulke veelal bondige toelichtingen stelde 
deze reflectieve tekst de priester in staat dieper na te 
denken over de betekenis van zijn handelingen.

Na het Traktaat volgt, op de laatste bladzijde van het 
boekje, nog een drietal spreuken, die in een even kleine 
en onzorgvuldige hand zijn geschreven als het Traktaat. 
Deze spreuken zijn medicinaal van aard en kunnen 
gezien worden als toverwoorden, die door ritmische 
opsommingen de ziekte – zoals bijvoorbeeld een splin-
ter, of een oogkwaal – uit kunnen bannen. Hierbij wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van christelijke symboliek.

Aanvankelijk dacht men, zonder er daadwerkelijk al te 
nauw naar gekeken te hebben, dat deze Ierse teksten 
door een andere, latere hand waren toegevoegd, maar 
zelf voeg ik me bij Gwynn die eerder al stelde dat ze het 
werk zijn van de hoofdhand. Deze hoofdhand schreef 
op het wat oudere Evangelie van Johannes na, ook de 
Latijnse teksten van het handschrift. En het is treffend 
hoezeer de Ierse en Latijnse stukken eigenaardige let-
tervormen delen, zoals het gegeven dat de letter <R> 
steevast als majuskel (een hoofdletterschrift) geschreven 
wordt, terwijl alle andere letters in 
minuskel (een kleine letterschrift) 
verschijnen. Ook is het schrift in 
zijn algemeenheid bijzonder hoekig, 
waar insulaire handen in de regel 
juist ronder zijn. Andere opvallend 
gelijkende letters zijn de b, l, f en o. 
En dan zijn er nog de woorden die 
naar alle waarschijnlijkheid door de 
hoofdhand zelf in het Latijn tussen 
de regels door aan het Credo – de 
Katholieke geloofsbelijdenis – zijn 
toegevoegd op folium 20 verso. Deze 
woorden zijn noodgedwongen kleiner 
geschreven en lijken qua vorm sterk 
op de eveneens klein geschreven Ierse 
stukken. Zodoende kunnen we met 
enige zekerheid concluderen dat de 
Ierse delen ook door de hoofdhand 
geschreven zijn. De verschillen vallen 
dan te verklaren door de verschil-
lende doeleinden van de teksten. 
De Latijnse delen dienden onder alle 
omstandigheden goed leesbaar te zijn, terwijl de Ierse 
delen voor rustigere leesmomenten bedoeld waren.

Het valt dan overigens vooral bij de drie spreuken op dat 
de letterstreepjes niet altijd even dik of dun zijn – elke 
spreuk is duidelijk net iets anders geschreven. Dit kan 
echter gemakkelijk verklaard worden mits we toestaan 
dat de spreuken op verschillende momenten zijn op-
geschreven: de schrijver hield simpelweg zijn penpunt 
niet altijd even scherp. En echt verrassend is dit niet, 
want ook in de Latijnse stukken valt dit enkele keren 
te zien (zie O’Neill 2009). Deze onzorgvuldigheid van de 

kopiist biedt ons dan weer interessante informatie. Al-
lereerst getuigt het van de soberheid van het boekje; dit 
was geen luxueuze productie, zoals we ook al zien aan 
het gebrek aan versiering. De beste man kon duidelijk 
schrijven, maar lette niet al te zeer op een perfecte 
uitvoering. Ten tweede laat het zien dat de kopiist het 
boekje voor zichzelf maakte. De spreuken horen niet bij 
de originele productie, maar zijn – gegeven de subtiele 
verschillen in de schrijfstijl – later door dezelfde hand 
aan het handschrift toegevoegd. Zodoende valt te con-
cluderen dat deze hoofdhand het boekje voor zichzelf 
uitschreef om er vervolgens mee op stap te gaan en 
precies dat te doen waar het boek voor bedoeld was: 
het priesterschap op het Ierse platteland bedrijven. 
En al reizende, zal hij zo nu en dan een interessante 
medicinale spreuk zijn tegengekomen en deze hebben 
toegevoegd aan zijn handboekje.

Lokalisering
De vraag is dan wel waar deze reizende priester precies 
actief is geweest. We weten, gegeven het metalen doosje 
waarin het later bewaard zou worden, dat het zo rond het 
begin van de elfde eeuw in Lorrha, in Noord-Tipperary 
moet zijn geweest. Het mag overigens best gezegd 
worden dat het wonderlijk is dat een puur praktisch 
handschrift zoals dit bewaard is gebleven. De aard van 

het doosje geeft aan waarom: het is 
een reliekhouder, of schrijn, bedoeld 
voor een kerk. Alles wijst er dus op 
dat dit handschriftje ergens tussen 
zijn ontstaan en de vervaardiging van 
het doosje tot heilig reliek verheven 
is, vermoedelijk door associatie van 
het boekje met een heilig man. Was 
onze priester dan ook rond Lorrha 
zelf actief, waar het handschrift later 
zo gekoesterd zou worden?

Vermoedelijk niet. Er zijn geleerden 
(zie bijvoorbeeld Ó Riain 1991) die 
ervoor pleiten dat het handschrift 
inderdaad in Lorrha geschreven 
is, maar dit doen ze puur op basis 
van het argument dat dit de eerste 
plek is waarvan we met absolute 
zekerheid kunnen zeggen dat het 
er geweest is. Tekstinterne hints 
wijzen echter een andere kant op. 
De belangrijkste aanwijzingen zijn 

te vinden in de reeks heiligen die door de hoofdhand 
in het Missaal zijn opgenomen, bij wijze van een litanie 
voor tijdens de mis. Allereerst komen deze heiligen 
opvallend vaak uit Leinster, dat wil zeggen het oosten 
van Ierland (onder Dublin), terwijl Lorrha meer centraal, 
maar binnen de invloedssfeer van het zuid-westelijke 
Munster ligt. Dit past dan ook niet al te best bij een 
ontstaan in Lorrha. Een ander punt is dat de stichter 
van de abdij van Lorrha, St. Ruadhán († 584), niet in 
de lijst te vinden is, terwijl zijn sterfjaar prima past bij 
die van de andere heiligen in deze litanie. Opvallend 
is ook wie wél is opgenomen, ondanks dat zijn sterf-

 7 De schrijn van het Stowe Missaal 
(replica)
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datum veel later is dan alle anderen: St. Máel Rúain, de 
stichter van het klooster van Tallaght, die op 7 juli 792 
overleed. Gegeven zijn late overlijden, moet hij bewust 
aan deze oudere lijst zijn toegevoegd. Dit beeld wordt 
nog gesterkt door het gegeven dat zijn naam met een 
hoofdletter is geschreven – een voorrecht wat slechts 
aan enkelen in de lijst is voorbehouden, waaronder de 
heiligen Petrus en Patrick. Tallaght was vanaf zijn stichting 
in de latere negende eeuw een belangrijk klooster en 
een centrum van de céli Dé, een invloedrijke stroming 
binnen de Ierse geestelijkheid, waarvan de heilige Máel 
Rúain een sleutelfiguur was. De zo eervolle en bewuste 
vermelding van deze heilige in het Stowe Missaal kan er 
best op wijzen dat het boekje te Tallaght geschreven is. 
Het past daarbij ook goed dat Tallaght, tegenwoordig 
een buitenwijk van Dublin, in Leinster ligt – precies 
daar waar de andere heiligen in de lijst hoofdzakelijk 
vandaan kwamen.

We weten bovendien dat er meer teksten zijn waarvan 
we een oorsprong in Tallaght vermoeden – zoals bij-
voorbeeld het Martelarenboek van Tallaght en vermoe-
delijk het Tallaght Memorandum – die later opduiken 
in handschriften uit de regio rondom Lorrha (Lower 
Ormond). Zodoende is het des te denkbaarder dat een 
handschrift uit het Tallaght van Máel Rúain uiteindelijk 
in Lorrha uit zou komen. De aanleiding voor deze ver-
huizing is onbekend; Tallaght lijkt weinig last te hebben 
gehad van de Vikingheersers van Dublin. Er was destijds 
echter wel een link tussen Tallaght en Lower Ormond: 
Máel Díthruib van Terryglass, een klooster in de buurt 
van Lorrha, wordt namelijk genoemd als één van de 
volgelingen van Máel Rúain, de voorgenoemde stichter 
van Tallaght. Van een mogelijke directere connectie 
tussen Lorrha en Tallaght is niets bekend.

Datering
Een laatste vraag is nog wanneer dit alles plaats moet 
hebben gevonden. Uiteraard kan het handschrift niet 
eerder dan 7 juli 792, de sterfdag van Máel Rúain, ge-
schreven zijn – anders zou deze heilige er immers niet 
in opgenomen zijn. Vermoedelijk kan deze zogenaamde 
terminus post quem echter nog wat preciezer worden 
gemaakt. De eerder genoemde aanpassingen die de 
hoofdhand aan het Credo tussen de regels in schreef 
zijn namelijk identiek aan aanpassingen die in de jaren 
796-797 door Paulinus II van Aquileia voorgesteld wer-
den. Deze aanpassingen werden een jaar later in 798 
na een kerkvergadering in Aken door het Karolingische 
Rijk aangenomen en ingevoerd. Het is opvallend dat 
deze vernieuwing ook in Ierland aanvaard werd. En 
het spreekt voor zich dat het handschrift dan dus na 
798 geschreven moet zijn, of dat de hoofdhand deze 
aanpassingen zelf na dat jaar aan het handschrift heeft 
toegevoegd en het boekje in dat jaar dus nog altijd in 
zijn bezit moet hebben gehad.

Het is helaas moeilijker om hard te maken voor wan-
neer het werk af moet zijn geweest. Uiteraard moet 

het voor het begin van de elfde eeuw geschreven zijn, 
anders had het immers moeilijk als reliek in een doosje 
gestopt kunnen worden. Bovendien is het handschrift 
nadat de hoofdhand zijn werk afgerond had grondig, of 
zelfs bruusk, herzien, waarbij hele pagina’s herschreven 
zijn in een andere hand, die zichzelf Móel Caích noemt 
en die het handschrift aan zijn eigen gebruikswensen 
lijkt aan te passen. Eén van de dingen die hij toevoegt, 
is bijvoorbeeld een lijst met heiligen die meer uit het 
centrale en zuidelijke deel van Ierland komen. Zijn 
aanpassingen lijken eerder te passen bij de verhuizing 
van een praktisch handschrift, dan bij de eerbied die 
men voor een reliek zou opbrengen. Zodoende zal er 
enige tijd tussen het ontstaan van het boekje en zijn 
heiligverklaring zijn geweest.

Paleografisch gezien is de hoofdhand wat excentriek. 
Vooral de hoekigheid van zijn schrift, alsmede het gegeven 
dat zijn formele, grote hand voor de Latijnse stukken 
tegen een majuskel aan zit, maken het wat moeilijk 
te plaatsen. De meeste paleografen (bv. O’Neill 2009) 
stellen echter dat zowel het schrift van de hoofdhand 
als de latere Móel Caích het beste voor het midden van 
de negende eeuw te plaatsen zijn. En gegeven dat de 
hoofdhand het boekje zelf langere tijd in gebruik lijkt 
te hebben gehad, leent dit alles zich het beste voor een 
datering in het begin van de negende eeuw. 

 8 Folium 1 recto van het Stowe Missaal, begin van het 
Evangelie volgens Johannes
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Een ander argument voor een dergelijke datering is 
dat er van de andere teksten die van Tallaght naar de 
omgeving van Lorrha verhuisd zijn eveneens vermoed 
wordt dat ze in de late achtste, of in de eerste helft van 
de negende eeuw geschreven zijn.

Conclusie
Al met al lijkt het er zodoende op dat het Stowe Mis-
saal van oorsprong een praktisch handboekje voor de 
reizende priester moet zijn geweest, waarvan het een 
klein wonder mag heten dat het tot op de dag van van-
daag behouden is gebleven. Het lijkt er sterk op dat de 
kopiist die het handschrift uitschreef het voor zichzelf 
geschreven heeft en het tenminste enige tijd actief in 
gebruik heeft gehad, getuige enkele spreuken die hij 
er in de loop der tijd aan toevoegde. Gegeven de aard 
van het werk zal de kopiist dan een reizende priester 

zijn geweest, die over het Ierse platteland reisde om 
de mis te vieren, mensen te dopen en andere pastorale 
werken te doen. Hoewel het handschrift later in Lor-
rha in Munster bewaard werd, is de kans groot dat het 
oorspronkelijk in het klooster van Tallaght in Leinster 
geschreven is, ergens in de eerste helft van de negende 
eeuw. En dat is dan ook waar we onze reizende priester 
vermoedelijk mogen plaatsen: in de boeren achterlan-
den van Tallaght aan het begin van de negende eeuw.



Het onderzoek waar dit artikel op gebaseerd is werd gedaan 
als deel van het Chronologicon Hibernicum (ChronHib) 
onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door de 
Europese Onderzoeksraad in het kader van het Horizon 
2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese 
Unie (fondsnummer 647351).
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R E C E N S I E

Een insulaire zoektocht

D it boek is een Festschrift dat geen Fest-
schrift wordt genoemd. Dit is tegenwoordig 
gebruikelijk, want iets een Festschrift noe-

men lijkt de verkoop negatief te beïnvloeden, mede 
omdat een Festschrift vaak een bundel is met wijd 
uiteenlopende onderwerpen die vooral interessant 
zijn voor wie geëerd wordt. In An insular odyssey 
wordt dan ook pas in het voorwoord (min of meer) 
duidelijk dat deze bundel is samengesteld ter gele-
genheid van het pensioen van Bernhard Meehan, van 
1983 tot 2016 conservator handschriften van Trinity 
College Library – en dus ook van het Boek van Kells.

Deze periode valt samen met de totstandkoming van 
een publieke tentoonstelling van het Boek van Kells en 
enkele andere insulaire handschriften, die uitgroeide 
tot de belangrijkste toeristische attractie van Ierland. 
Deze onderneming werd ingeleid door een groots op-
gezette, internationale, reizende tentoonstelling die in 
1983-1984 ook het Rijksmuseum aandeed en waarvan 
de catalogus Ierse kunst 300 v. Chr. – 1500 n. Chr. in veel 
boekenkasten van Nederlandse keltologen te vinden zal 
zijn. Het is nu ondenkbaar geworden dat zo’n verzame-
ling kunstschatten ooit Ierland nog zal verlaten en dit 
heeft mede te maken met het feit zij nu meer dan ooit 
met de Ierse identiteit en cultuur zijn verbonden. Er is 
natuurlijk geen belangrijkere national treasure dan het 
Boek van Kells, en het is een grote verdienste van Meehan 
geweest dat hij dit succesvol heeft uitgedragen onder 
wetenschappers en het brede publiek. Zijn afscheid is 
dan ook een Festschrift waardig.

En dus vinden we in de bundel, 
geëditeerd door drie van zijn 
collega’s van Trinity College, een 
aantal specialisten op het gebied 
van insulaire handschriften aan 
het woord, zoals Michelle Brown, 
Carol Farr, Dáibhí Ó Cróinín en 
Heather Pulliam. Maar daarnaast 
zijn er ook bijdragen van archeo-
logen, classici, conservatoren en 
(kunst)historici. Dat levert nieuwe 
invalshoeken en onderwerpen 
op. Het is bovendien ook leuk 
dat niet alleen de alom bekende 
insulaire handschriften worden 
besproken – Kells, Armagh, 
Dimma, Durrow, Mulling en 
aanverwanten – maar ook hun 
minder bekende familieleden. Ik 
licht hier een paar artikelen uit.

Ó Cróinín gaat in op handschrift-
fragmenten afkomstig uit het 
klooster van Echternach, dat 

in 698 door Willibrord werd gesticht. Hij stelt de vraag 
of deze Iers dan wel Angelsaksisch genoemd moeten 
worden. Naast afbeeldingen en transcripties van de 
fragmenten, gebruikt hij dit ook als kapstok om zich in 
de discussie te mengen die gaat over de Ierse bijdrage 
aan de christelijke cultuur op het Europese vasteland, 
met name wat betreft de liturgie. Een discussie die niet 
alleen om de middeleeuwse maar ook om de moderne 
Ierse identiteit en cultuur draait, want het ligt onder 
moderne onderzoekers nog steeds gevoelig of een 
middeleeuws handschrift nu als Iers of bijvoorbeeld 
Angelsaksisch wordt bestempeld. De auteur gaat op een 
aantal zaken in op de voor hem karakteristieke wijze, 
waarbij hij geen blad voor de mond neemt.

Denis Casey bespreekt hoeveel koeien er nodig waren 
om het Boek van Kells te maken en welke omvang de 
kudde moet hebben gehad om de benodigde vellen te 
produceren zonder dat die kudde daarmee gelijk to-
taal verdwenen was. Hij gaat uit van het door Meehan 
berekende getal van 185 huiden, maar vergeet erbij te 
vermelden om hoeveel folio’s het gaat en welke omvang 
deze hebben (het Boek van Kells heeft nu 340 folio’s 
van 33 x 25 cm, maar er zijn folio’s verdwenen en bladen 
bijgesneden). Casey berekent dat het boek gemaakt kan 
zijn van wat 93 manaig (quasi-monastieke cliënten van 
een kerk of klooster) in de zomer qua belasting aan 
kalveren moesten afstaan. Deze zouden dan van een 
kudde van in totaal 2604 beesten hebben moeten komen, 
waar je normaal gesproken 4000 hectare aan graasland 

voor nodig zou hebben. Vijf en 
een half keer Phoenix Park, zo 
verduidelijkt de auteur. Dat valt 
qua omvang eigenlijk best wel 
mee, maar het is aan de andere 
kant ook niet de hoeveelheid 
perkament die het Boek van Kells 
zo bijzonder maakt. Wel handig 
voor conservatoren en gidsen, 
want je krijgt steevast vragen 
over hoeveel koeienhuiden er 
nu voor een handschrift nodig 
waren.

Het Boek van Dimma (tweede 
helft achtste eeuw) wordt mi-
nutieus geanalyseerd door John 
Gillis en – inderdaad – Bernhard 
Meehan in een lang artikel ge-
titeld ‘Examining the Book of 
Dimma, the scribe Dianchride 
and the Gospel of John’ (blz. 
86-113). Hun conclusie is dat het 
evangelie van Johannes later 
bij de rest is gevoegd, wat ook 
aan het schrift en de decoratie 
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te zien is. Aan het einde van de eerste drie evangeliën 
wordt gevraagd om te bidden voor de scribent Dimma, 
en aan het einde van het evangelie van Johannes staat 
de naam Dimma mac Nathí. Het kleine manuscript werd 
aan het einde van de achttiende eeuw gevonden in of 
in de buurt van Roscrea. Dit klooster in het noorden 
van County Tipperary werd gesticht door Sint Crónán 
(leefde rond 600) en volgens een legende droeg deze 
heilige de scribent Dimma op om in één etmaal een 
evangelie te schrijven. In de negentiende eeuw geloofde 
men dat het kleine manuscript daadwerkelijk het ‘Boek 
van Dimma’ was en de naam raakte snel ingeburgerd. 
Kunsthistorici en paleografen concludeerden rond 1900 
dat dit niet het geval kon zijn en dateerden het in de 
tweede helft van de achtste eeuw. Tevens werd ontdekt 
dat de naam Dimma in de eerste drie evangeliën op een 
weggeschrapte naam is geschreven, en dat hij aan het 
einde van het evangelie van Johannes in de tiende of 
elfde eeuw is toegevoegd, waarschijnlijk toen dat deel 
bij de rest werd ingebonden.

Aan het einde van het evangelie van Lucas staat ook de 
notitie oroit do dianchridu diaroscribad hic liber (‘een 
gebed voor Dianchride voor wie dit boek is geschreven’) 
en we mogen stellen dat de eerste drie evangeliën ooit 
voor hem waren bedoeld. De auteurs stellen dat de 
naam Dianchride wordt genoemd in de genealogieën 
van de Uí Chorcrain, waarvan een familietak zich in het 
noorden van County Tipperary bevond. En dit is dus in 
de buurt van Roscrea, waar het boek mee wordt geasso-
cieerd. Dat moet wel om dezelfde persoon gaan. Vreemd 
genoeg noemen de auteurs echter geen enkele bron 
voor Dianchride van de Uí Chorcráin. Slaan we de Ierse 
genealogieën erop na, dan blijkt dat Dianchride een heel 
zeldzame naam is. We komen hem alleen tegen in de 
genealogieën van Corco Duibne (bv. Boek van Ballymote, 
fol. 83v), die leefden in Munster aan de Atlantische kust 
van County Kerry. Deze Dianchride behoorde tot de Uí 
Chorc(r)áin, maar deze leefden dus niet in de buurt van 
Roscrea. We kennen ook de Clann (en niet Uí) Chorcráin 
van de Múscraige, die inderdaad in het noorden van 
County Tipperary woonden en dus in de nabijheid van 
Roscrea. Dit is echter een heel andere bevolkingsgroep 

en onder hen is er geen Dianchride bekend. Het is jam-
mer dat de auteurs hier zo onzorgvuldig zijn geweest 
en ik vermoed dat de informatie over Dianchride pas zo 
laat in het proces van schrijven en corrigeren tot hen 
kwam, dat ze het niet goed hebben kunnen verwerken.

Een van de beste artikelen is wat mij betreft dat van 
Dominique Barbet-Massin, conservator handschriften 
van de Bibliothèque municipale van Grenoble. Hij be-
spreekt een nu vervaagd diagram in het Boek van Mulling 
(tweede helft achtste eeuw), met daarin een dubbele 
cirkel en de namen van (hoog)kruisen daar binnen en 
buiten. Dit volgt op een lijst gebeden en gezangen die 
tot de loricae (‘borstplaten, lichaampantsers’) behoren, 
geroemd in middeleeuws Ierland om hun beschermende 
krachten. De auteur verbindt dit met allerlei Oudierse 
en Hiberno-Latijnse teksten, onder andere het Fleury 
Gebedenboek (9de eeuw, zuiden van Duitsland) en de 
activiteiten van de Ierse clericus Virgilius van Salzburg 
(stierf 784) en diens gemeenschap. Een mooi voorbeeld 
van hoe Ierse gebruiken hun weg vonden naar het vas-
teland en daar verspreid werden.

En zo bevat deze bundel verschillende invalshoeken 
met betrekking tot de studie van insulaire handschrif-
ten, van ouderwetse determinering van handen tot 
aan het gebruik van moderne technieken en van brede 
discussies over het kopiëren van de Heilige Schrift tot 
aan hoe de schoenen van de evangelisten worden uit-
gebeeld. Bij iedere bijdrage valt er wel wat te leren en 
er is scheutig met afbeeldingen omgegaan. Dit is een 
boek voor éénieder die op de hoogte wil blijven van de 
laatste ontwikkelingen op het vakgebied van insulaire 
handschriften en een passend verkapt Festschrift voor 
iemand die zich hard heeft gemaakt voor de studie en 
popularisering daarvan.
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V E R S L A G

CCASNC 2018

A fgelopen februari vond het jaarlijkse Cam-
bridge Colloquium of Anglo-Saxon, Norse 
and Celtic plaats aan de Universiteit van 

Cambridge. Deze conferentie wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door een groep master- en doctorale 
studenten van de gelijknamige opleiding en dit jaar 
maakte ik deel uit van het bestuur. Negen docto-
rale studenten presenteerden over uiteenlopende 
onderwerpen – van afbeeldingen van de harp in 
Angelsaksische bronnen tot de verbanden tussen de 
citaten in Oudnoorse skaldische poëzie – allen met 
als verbindend thema performance & perception. Als 
hoofdspreker verwelkomden we dit jaar professor 
Ruairí Ó hUiginn, directeur van de School of Celtic 
Studies aan het Dublin Institute for Advanced Studies.

De conferentie vond plaats binnen de faculteit Engels 
van de Universiteit van Cambridge, waarin de opleiding 
Anglo-Saxon, Norse and Celtic (ASNC) is ondergebracht. 
Op zaterdagochtend werd hier een groep van meer dan 
vijftig geïnteresseerden verwelkomd voor de conferentie. 
Het publiek was gevarieerd en bestond onder andere 
uit studenten van binnen en buiten de opleiding ASNC, 
docenten, professoren en zelfstandige onderzoekers. 

Na de opening van de voorzitter van deze editie, Tom 
Grant, was het aan de eerste spreker om de spits af te 
bijten van de eerste sessie, wat als thema encoding per-
formance had. Deze eer was aan Lars Nooij (Universiteit 
van Maynooth en tevens redactielid), die in zijn lezing 
‘A pocket missal and its priest in early ninth century 
Ireland’ een fascinerend kijkje gaf in de achtergrond van 
het Stowe Missaal en het mogelijke gebruik van dit mis-
saal in middeleeuws Ierland. Hierna presenteerde James 
McIntosh (Universiteit van Cambridge) een deel van zijn 
promotieonderzoek over de verschillende versies van 
de legende van Sint Eustace, een Angelsaksische heilige. 
De sessie werd afgesloten door Kathryn Haley-Halinski 
(Universiteit van Cambridge), die aan de hand van een 
Oudnoorse runeninscriptie op een botfragment meer 
trachtte te achterhalen over het creatieve denkproces 
van een skaldische dichter.

Na een korte koffiepauze volgde de tweede sessie, 
genaamd performance in practice. In een zeer heldere 
presentatie verkende Bianca Patria (Universiteit van Oslo) 
de wijze waarop skaldische dichters hun eigen creati-
viteit konden tonen binnen de grenzen van de strikte 
regels van de skaldische poëzie. Dit werd gevolgd door 
een lezing van Ellen Ganly (Universiteit van Maynooth) 
over de Ierse Sint Abbán en de wijze waarop zijn dood 
en begrafenis worden beschreven in de verschillende 
bronnen. Hierna gaf Steven Breeze (Birkbeck Universiteit 
Londen) zijn presentatie over hoe de Angelsaksen de 
harp weergaven, waarbij hij een verscheidenheid aan 
bronnen gebruikte om te demonstreren hoe men in mid-
deleeuws Engeland over muziek dacht. Gedurende de 
daaropvolgende lunch was er gelegenheid om dieper in 
gesprek te gaan met de sprekers, waar vele aanwezigen 
maar al te graag gebruik van maakten.

Verkwikt door zowel deze discussies als de sandwiches 
en salades, keerde het publiek terug naar de zaal voor 
de hoofdspreker. Normaal gesproken wordt de hoofd-
spreker ieder jaar op roulerende basis gevraagd uit een 
ander vakgebied (Oudengels, Noors of Keltisch). Dit jaar 
zou er volgens deze traditie een Noorse hoofdspreker 
uitgenodigd worden, maar met oog op het sluiten van de 
opleiding Keltisch aan de Universiteit van Oxford was er 
dit jaar bewust gekozen voor een Keltische hoofdspreker. 
De eer was aan professor Ruairí Ó hUiginn, die in zijn 
lezing ‘In song and in story: medieval Irish literature in 
performance and presentation’ het publiek meenam 
op een bijzondere reis door de Ierse narratieve traditie 
van de vroege middeleeuwen tot het begin van de twin-
tigste eeuw. Feilloos wist hij de verschillende aspecten 
van orale en schriftelijke tradities te verweven in zijn 
lezing en onderzocht hij hoe we, ondanks het gebrek 
aan vroege bronnen van de mondelinge overlevering 
van verhalen, toch tot op zekere hoogte inzicht kunnen 
krijgen in de geschiedenis van storytelling.
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Aansluitend aan deze intrigerende lezing volgde een 
korte pauze, waarna de derde en laatste sessie per-
ceiving the periphery plaatsvond. Joseph McCarthy 
(Universiteit van Cambridge) presenteerde een deel 
van zijn masteronderzoek over de zogenaamde peni-
tentials oftewel boeteboeken en de interpretatie van 
de biechtvader als dokter voor de ziel. Hij verkende 
het idee dat zondes als ziektes werden gezien die een 
gemeenschap besmetten en de rol die boeteboeken 
en wetteksten hebben in deze context. Hierna volgde 
Kayla Kemhadjian (Universiteit van Nottingham) met 
een lezing over het Angelsaksische Nowell Codex en 
de monsterlijke wezens die in de verhalen in dit werk 
worden beschreven. De afsluiter van de conferentie was 
Caitlin Ellis (Universiteit van Cambridge), die de aard 
van de middeleeuwse slavenhandel in Groot-Brittannië 
en Ierland onder de loep nam. Hoewel het traditionele 

idee is dat slavenhandel hier werd geïntroduceerd met 
de komst van de Vikingen, beargumenteerde Caitlin dat 
men al bekend was met slavernij.

Na een woord van dank en afsluiting door de voorzitter, 
begaf het grootste deel van de aanwezigen zich naar 
de pub om hier de discussie voort te zetten onder het 
genot van een ale of cider. Dit werd gevolgd door een 
diner in Newnham College, waarna het grootste deel 
van het gezelschap terugkeerde naar de pub om de 
conferentie af te sluiten met een laatste toost. Al met 
al was CCASNC 2018 een geslaagde editie en we zien er 
naar uit om velen van de aanwezigen terug te zien op 9 
februari 2019, wanneer de 20e editie zal plaatsvinden.

ANOUK NUYTEN

B I B L I O G R A F I E

Publicatieoverzicht van Nederlandse 
keltologen 2017

D e redactie streeft ernaar de lezers van Kelten 
zo goed mogelijk op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen op het gebied van Keltische 

studies. Vandaar dat wij besloten hebben eenmaal per 
jaar een overzicht te plaatsen van de publicaties van 
Nederlandse keltologen. In alle gevallen gaat het om 
publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, 
letterkunde, geschiedenis of archeologie. Hieronder treft 
u een alfabetische lijst van publicaties die officieel in 
het jaar 2017 zijn verschenen. De publicaties in Kelten 
zijn niet in deze lijst verwerkt, maar zijn te raadplegen 
via www.vanhamel.nl/stichting/Inhoudsopgaven_Kelten. 
Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruikge-
maakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of 
door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken 
we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen 
we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan 
deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met biblio@vanhamel.nl. De gegevens 
zullen dan in de volgende lijst verwerkt worden. Voor 
informatie over eerdere publicaties van Nederlandse 
keltologen verwijzen we de lezer naar de online versie op   
www.vanhamel.nl/codecs/PONK . Inmiddels zijn op deze 
plaats ook weer meerdere aanvullingen verwerkt.
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Nieuws

�� Warm weer onthult nieuwe archeologische 
vondsten

De hoge temperaturen en aanhoudende droogte 
van afgelopen zomer vormden een unieke kans voor  
archeologen om voorheen onzichtbare bouwstructuren 
in het landschap vanuit de lucht te zien. Markeringen 
die te zien zijn op luchtfoto’s van velden in Midden- en 
Zuid-Schotland duiden op de aanwezigheid van bouw-
werken uit de IJzertijd. Ook is er een tijdelijk Romeins 
kamp gevonden nabij de plaats Peebles. Sinds de 
jaren ’30 zijn er luchtfoto’s gemaakt van het grootste 
gedeelte van Schotland, en sommige ontdekkingen 
worden gedaan door de beelden van nu met die van 
voorgaande decennia te vergelijken. Dave Cowley 
van Historic Environment Scotland vergelijkt het met  
tuinieren: gras dat groeit op wat voorheen een pad was, 
zal eerder verkleuren in het warme weer dan gras dat 
groeit op een plek waar zich een bloemperk bevond. 
Greppels uit de IJzertijd zijn te herkennen aan het groe-
nere gras, vanwege de voedingsstoffen en het vocht in 
de bodem. Maar er is diepere archeologische kennis 
nodig om vast te kunnen stellen uit welke periode een 
vondst komt, en dit is waar de studie van luchtfoto’s 
van voorgaande jaren van pas komt. Experts als Dave 
Cowley hebben hierdoor een beeld opgebouwd van het 
landschap, en kunnen op basis hiervan verschillende 
soorten historische bouwwerken herkennen.

 Bron: https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-
edinburgh-east-fife-44812713

�� Prehistorisch potje met cryptische tekens 
gevonden bij Nijmegen

Bij Nijmegen-Lent hebben archeologen een potje met 
daarop enkele schriftachtige tekens uit de IJzertijd 
gevonden, gemaakt van klei uit de omgeving. Wat deze 
vondst zo bijzonder maakt, is dat men hier in deze pe-
riode (800-500 v.Chr.), voor zover bekend is, het schrift 
nog niet machtig was. Alleen in het gebied rond de Mid-
dellandse Zee kon men zo’n 2500 jaar geleden in Europa 
schrijven. Deskundigen staan voor een raadsel wie het 
schrift aanbracht op het potje en met welke intentie dit 
gebeurde. Het potje was bijvangst tijdens de opgraving 
van een grafveld uit de vroege Middeleeuwen in het 
Lentseveld, die werd uitgevoerd door archeologen van 
de gemeente Nijmegen. Het lag in een kuil met nederzet-
tingsafval, afkomstig uit een huishouden van een een-
voudige boerengemeenschap. Dergelijke potjes worden 
in de regel eerder aangetroffen als bijgift in (crematie)
graven dan in woonplaatsen, maar werden ook wel eens 
als bouwoffer begraven in paalkuilen van boerderijen 

en andere bouwwerken. Of de inscripties daadwerkelijk 
als schrift bedoeld waren en wat deze betekenen, is ook 
voor specialisten op het gebied van de Keltische talen 
nog een raadsel. Hoewel ze enige overeenkomsten ver-
tonen met tekens uit vroege, Zuid-Europese alfabetten, 
is de eerste conclusie dat vermoedelijk iemand met 
beperkte kennis van een zuidelijk schrift met dit potje 
aan het werk is geweest. 

 Bron: https://historiek.net/prehistorisch-potje-met-
cryptische-tekens-gevonden-bij-nijmegen/83277/

�� Herkomst beenderen in Stonehenge mo-
gelijk achterhaald

Nieuw, baanbrekend wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van crematie onthult meer over de herkomst van 
de beenderen van mensen die begraven zijn tijdens de 
bouw van Stonehenge in het Neolithische tijdperk. Aan 
de Universiteit van Oxford heeft dr. Christophe Snoeck, 
een Belgische wetenschapper, ontdekt dat het proces 
van cremeren de botstructuur preserveert, waardoor 
de botten gedateerd kunnen worden met behulp van 
hun isotopen. Testen die zijn uitgevoerd op de bot-
ten van de 25 personen die te Stonehenge begraven 
zijn, hebben onthuld dat tien van deze mensen niet 
uit de omgeving kwamen, maar uit het westen van 
Groot-Brittannië afkomstig waren. Mogelijk kwamen 
ze uit Zuidwest-Wales, waar de oudste monolieten ook 
vandaan komen. Deze personen waren een mengeling 
van mannen en vrouwen en hadden waarschijnlijk een 
hoge status. Mogelijk is hun as na de crematie naar 
Stonehenge getransporteerd. 

Hoewel er bewijs is dat er een veelgebruikte landroute 
bestond tussen Wales en Stonehenge, is het nog steeds 
onbekend hoe de monolieten zelf verplaatst zijn. Som-
mige onderzoekers denken dat het mogelijk is dat de 
stenen tot een stenen cirkel in Wales behoorden alvorens 
ze naar Engeland gebracht werden. De nieuw ontdekte 
herkomst van de as is een belangrijke aanvulling op 
het bewijs dat men in Stonehenge banden had met 
het westen van Groot-Brittannië en onthult meer over 
de Britse prehistorie. Zo duidt het er onder andere op 
dat men verre reizen maakte en dat er contact was over 
wijd uitgestrekte geografische zones. Dit is bijzonder 
voor een boerensamenleving waar men veelal aan het 
land gebonden was.

 Bron: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-
news/who-built-stonehenge-ancient-druids-britons-
pre-roman-a8474381.html



19

Kelten 77 (najaar 2018)

�� Ontdekking Middeleeuws bordspel in 
Aberdeenshire

Archeologen die op zoek zijn naar een verloren klooster 
uit de tijd van de Picten hebben in Aberdeenshire, nabij 
Old Deer, een bijzondere ontdekking gedaan. Tijdens 
de werkzaamheden vonden ze een spelbord voor het 
Oudnoorse strategiespel genaamd Hnefatafl. Het bord 
is nog niet gedateerd, maar van een soortgelijke vondst 
uit 1989 in Birsay te Orkney is vastgesteld dat het uit 
de Late IJzertijd oftewel de Pictische periode (vijfde 
tot negende eeuw n.Chr.) komt. Dergelijke vondsten 
zijn zeer zeldzaam, aangezien er tot nu toe maar een 
handvol andere spelborden gevonden zijn in Schotland. 
Die zijn voornamelijk gevonden in voormalige kloosters 
en andere religieuze plaatsen, wat erop wijst dat niet 
iedereen toegang had tot dergelijke spellen. Op dit 
specifieke bord is ook een Salomonsknoop te zien, die 
mogelijk later aan het bord is toegevoegd. Ook zou het 
bord misschien van vierkant naar rond kunnen zijn om-
gevormd, om vervolgens gebruikt te zijn als potdeksel!

 Bron: https://www.scotsman.com/lifestyle/medieval-games-
board-found-in-search-for-pictish-monastery-1-4764734

�� Boer vindt prehistorisch goud in Donegal

In Donegal, vlakbij het dorp Convoy, heeft de boer 
Norman Witherow gouden voorwerpen gevonden toen 
hij een afwatering aan het graven was in een veld. Nor-
man bracht ze naar een vriend, die juwelier is, die hem 
vertelde dat de voorwerpen gemeld moesten worden. 
In eerste instantie werd het goud overhandigd aan het 
Donegal County Museum, die de archeologische waarde 
ervan herkende. Medewerkers van het Nationale Museum 
van Ierland hebben het goud gedateerd en denken dat 
het uit de Bronstijd komt. Verder onderzoek moet meer 
uitwijzen over de voorwerpen, die vooralsnog in Dublin 
bewaard worden.

 Bron: https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44644347

�� Zeldzame Keltische voorwerpen gevonden 
in Zwitserland

Op een bouwplaats in de Zwitserse stad Egolzwil, gelegen 
in het kanton Lucerne, hebben archeologen een bijzon-
dere vondst gedaan. Zeldzame Keltische voorwerpen 

zijn aan het licht gekomen, waaronder een bronzen 
sieraad. Het was al langer bekend dat de Kelten in deze 
regio hebben gewoond aan de hand van de vondst van 
overblijfselen van ceremoniële offers in een voormalig 
meer. Deze nieuwste vondst vormt echter het eerste 
bewijs van het bestaan van Keltische nederzettingen 
in deze regio en archeologen hopen dat het meer licht 
zal werpen op de lokale geschiedenis van de Kelten. 
Tijdens de opgraving zijn onder andere fragmenten van 
keramiek, overblijfselen van verbrande huizen en die-
renbotten gevonden. Ook werd er een bronzen broche 
of mantelspeld gevonden. Op basis van deze vondsten 
hebben archeologen vastgesteld dat de nederzetting 
waarschijnlijk uit de eerste eeuw v.Chr. stamt.

 Bron: https://www.swissinfo.ch/eng/rare-find_
archaeologists-uncover-rare-celtic-remains/44478032

�� Recordaantal prehistorische potten ont-
dekt in Schotland

De resten van meer dan 200 aardewerken potten zijn 
opgegraven op een boerderij genaamd Meadowend 
Farm nabij het dorpje Clackmannan in het zuiden van 
Schotland. De verzameling is de grootste verzameling 
potten uit de nieuwe steentijd ooit gevonden in Schot-
land en omvat voorwerpen uit het eerste kwart van het 
vierde millennium tot het laatste kwart van het tweede 
millennium v.Chr. De potten werden gebruikt om uit te 
eten en om mee te koken, en onthullen interessante 
details over de eetgewoontes van de prehistorische 
bewoners. Experts hebben vastgesteld dat hun dieet 
onder andere bestond uit yoghurt, boter en kaas, als-
mede geroosterde hazelnoten en gerst. Het was door de 
vondst van zes ronde huizen al eerder bekend dat deze 
plaats bewoond was gedurende de nieuwe Steen- en 
de Bronstijd. Mogelijk zijn de potten geproduceerd in 
lokale werkplaatsen, aangezien het materiaal waarvan 
ze gemaakt zijn van dicht bij de vindplaats afkomstig 
is. De resultaten van onderzoek naar de potten komen 
overeen met die van gelijksoortige vondsten in Schotland 
en Engeland en wijzen erop dat de eerste boeren hier 
melkveehouders waren. Hoewel de Neolithische bewo-
ners waarschijnlijk lactose-intolerant waren, konden ze 
melk wel verteren in de vorm van yoghurt en kaas, en 
gebruikten ze mogelijk boter om mee te koken.

 Bron: https://www.scotsman.com/lifestyle/scotland-
s-largest-haul-of-prehistoric-pottery-found-1-4798794 
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Agenda

�� 54th International Congress on Medieval 
Studies
09 – 12 mei 2019, Kalamazoo, Michigan 
(Verenigde Staten)

Jaarlijks verzamelen meer dan 3000 in de middeleeuwen 
gespecialiseerde academici zich aan de Western Michi-
gan University. Er is ruimte voor discussies, zakelijke 
ontmoetingen, workshops en uiteraard is er een zeer 
ruim aantal lezingen om te bezoeken. Ook zijn er ten-
toonstellingen en boekverkopers aanwezig. Het congres 
zal drieënhalve dag duren en men kan zich in de loop 
van februari 2019 online registreren. Het programma 
zal dan ook bekend worden gemaakt. Houd voor meer 
informatie wmich.edu/medievalcongress in de gaten.

�� ‘To frighten off the rude and ignorant?’ 
Intentional obscuritas in Irish and Welsh 
literature (650-1650)
24 - 26 mei 2019, Dublin (Ierland)

Eind mei 2019 vindt er een interessante conferentie 
plaats over bewuste obscuriteit in de Ierse en Welshe, 
middeleeuwse literatuur. Onder meer Elizabeth Boyle 
(Maynooth University), Liam Breatnach (Dublin Institute 
for Advanced Studies), John Carey (University College 
Cork), Barry Lewis (Dublin Institute for Advanced Studies) 
en David Stifter (Maynooth University) zullen lezingen 
geven. De registratie opent in februari 2019. Houd voor 
meer informatie www.celt.dias.ie in de gaten.

�� 26th International Medieval Congress
01 – 04 juli 2019, Leeds (Verenigd Koninkrijk)

De grootste mediëvistische conferentie van Europa 
wordt wederom georganiseerd door het ‘Institute for 
Medieval Studies’ aan de Universiteit van Leeds, met in 
2019 als speciaal thema, ‘Materialities’. Er vinden hier 
niet alleen lezingen plaats, maar men kan ook concer-
ten bijwonen of de boekenmarkt bezoeken. Houd voor 
meer informatie de website in de gaten: leeds.ac.uk/
ims/imc/imc2019.   

�� The XVIth International Congress of Celtic 
Studies
22 – 26 juli 2019, Bangor (Wales)

Van 22 tot en met 26 juli zal het 26e International Con-
gress of Celtic Studies plaatsvinden. Dit congres wordt 
eens in de vier jaar gehouden en geeft deskundigen 
uit het Keltische vakgebied van over de hele wereld 
de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ideeën uit 
te wisselen. De registratie opent in januari 2019. Meer 
informatie zal binnenkort bekend worden gemaakt via 
celticcongress.bangor.ac.uk/.  




